
 
Reunió núm. 18 de la Junta Directiva FCC 

Convocatòria: dijous 21 d'octubre de 2021 de les 19h. 
Reunió mixte: presèncial a la sala Narcís Masferrer, velòdrom d'Horta-Barcelona o 
per mitjans telemàtics, videoconferència.  
 
El president Joaquim Vilaplana convoca a: 
 
Joan Admetlla, Salvador Bigas, Xavier Costa, Josep Fernández, Carles Ferrer,  
Norbert Herrera, Jordi Jorba, David Llauradó, Raül Querol, Josep Roca, Jesús Ruíz, 
Víctor Saiz, Pere Uyà i Anna Villar. 
 
Assisteixen de forma presencial en Joan Admetlla, Salvador Bigas, Jordi Jorba i Pere 
Uyà. 
També assiteixen de forma presencial en Eudald Carol, assessor jurídic de la FCC i 
en Ricardo Villar, convidat. 
La resta de membres es connecten de forma telemàtica.  
També es connecta na Sandrine Germain com a convidada. 
 
 
Ordre del dia: 
 
1-Informe de presidència. 
 
El president, Joaquim Vilaplana, fa una prèvia per presentar a dues persones que 
formaran part de la nova Junta directiva de la FCC a partir de novembre, sempre 
que la candidatura que te intenció d'encapçalar sigui acceptada. 
Ell és en Ricardo Villar, president del Club Mig-Món de Súria.  
Ella és Sandrine Germain, cicloturista entusiasta de la bicicleta en el sentit ampli i 
col·laboradora en la comissió de fèmines. 
Tots dos amb moltes ganes de treballar pel ciclisme català i per l'ús de la bicicleta 
en global. 
 
1.1- La FCC i l'INEFC han signat un acord de col·laboració en matèria de Formació, 
Recerca i intercanvi d'informació en l'àmbit de l'educació Física i l'esport amb una 
durada fins al 31 d'agost de 2025. 
 
Aquesta col·laboració no comporta cap despesa per a les parts. 
 
Per part de la FCC, li dóna accés a les instal·lacions de l'INEFC sense cost per 
impartir cursos de formació i actes socials. 
Per part de l'INEFC, la FCC es compromet a impartir classes a alumnes de tercer 
curs tant teòriques com pràctiques relacionades amb la bicicleta, mecànica i 
seguretat, i pràctiques al velòdrom d'Horta i al circuit de Bmx. 
 
1.2- El dissabte dia 16 d'octubre van començar les classes per tècnics de nivell I en 
el velòdrom. Aquest curs té una assistència més nombrosa que mai, amb una 
participació de 39 alumnes i les classes s'imparteixen en dos grups.  
En Xavi Ràfols és el responsable de coordinar aquest curs. Cal destacar la 
participació de molts alumnes relacionats amb les escoles homologades de la FCC. 



 
1.3- El passat dijous dia 7 d'octubre, el president va assistir a la reunió de Comissió 
Delegada convocada per la RFEC. Després d'un any i mig era la primera que es feia 
de forma presencial. Hi va anar amb 2 objectius: assegurar la designació de Vic 
pels Campionats d'Espanya de ciclocròs en el gener de 2023 i donar suport a una 
iniciativa provinent del Comitè tècnic de la RFEC i liderada per en Jesús Ruiz 
relacionada amb els drets de formació i el traspàs de ciclistes en edat junior entre 
equips en la modalitat de carretera. El primer objectiu es va assolir enfront d'una 
altra candidatura del país basc i el segon es va plantejar als assistents amb el 
compromís de concretar alguns aspectes des del Comité i tornar a la Delegada per 
ser aprovat en els termes que es presentin. 
 
1.4- El dia 8 d'octubre, el Consell Català de l'Esport va publicar la Proposta de 
resolució provisional de concessió de la subvenció ordinària per les Federacions 
esportives. 
La nova direcció del CCE ha proposat una retallada global de 1,5M€ per les 
Federacions. De 9 a 7,5M€ en números rodons. Això va des de setembre 2020 a 
agost 2021. Per tant estem parlant d'assignacions per activitats ja fetes. 
Després d'aquest comunicat, la UFEC es va reunir amb la Secretaria General de 
l'Esport i amb el Director del CCE per demanar explicacions i exigir una rectificació. 
Amb data 15 d'octubre, la UFEC va convocar a totes les Federacions en una reunió 
d'urgència. 
La retallada mitjana per les Federacions és del 40% i l'afectació és molt diferent 
depenent de l'activitat feta entre el 2020 i el 2021. A la FCC l'afectació és del       - 
10%. La FCC, en aquest període, tingut un nivell alt d'activitat. 
De moment, la UFEC està a l'espera d'una resposta satisfactòria en forma de 
partida extraordinària de 1,5M€ per compensar la retallada. 
Per part de la FCC hem acceptat la xifra proposada pel CCE, però amb al·legacions. 
 
1.5- Amb data 18 d'octubre, el president va acompanyar als membres de la Junta 
de la Unió Ciclista Sabadell en la presentació del centenari de l'entitat el 2022 
davant la Secretaria General de l'Esport. La FCC acompanyarà al club centenari en 
totes les activitats i actes programats. Se li va demanar a la Secretaria una 
assignació econòmica per fer front a tot el programa previst. Va haver-hi 
compromís de concedir-la, de moment sense concretar quantia. 
 
2-Informe econòmic. 
 
El tresorer, Jordi Jorba, comenta l'estat real de les depeses en els tres grans blocs. 
Les xifres van en línia de les previsions. Respecte als ingressos, des del CCE encara 
resta pendent rebre el 20% assignat en el Pla d'actuació de l'any 2020. També 
informe que els ingressos per llicències en el 2021 van en línia de les previsions.  
Opina que la FCC no tindrà problemes de tresoreria fins a acabar l'any 2021.  
 
3-Revisió i aprovació, si escau, de les taxes federatives per al 2022.  
 
3.1- Comentari del president referent a les llicències. De cara al 2022, s'ha de fer 
tot el possible per mantenir el preu del 2021, tant per majors de 16 com pels 
menors. 
De moment no es pot decidir res, encara s'està negociant per la prima més 
important, la d'assistència mèdica pels majors de 16 anys. La FCC porta 3 anys 
amb Allianz, a través de Unifedesport, i sempre hi ha hagut una bona entesa per 
renovar. Esperem que continui un any més. Després quedarà tancar l'acord per la 
prima de RC. Els últims anys amb Catalana Occident, a través de la corraduria 
ERSM. 
 
 



3.2- Per la resta de taxes, es decideix deixar la proposta i aprovació per la primera 
reunió de  la nova Junta un cop acabat el procés electoral.  
Així doncs, quedaran pendents: 
La taxa federativa per organitzar curses, marxes o pedalades. 
La taxa federativa per la gestió d'inscripcions. 
Les tarifes arbitrals 
 
4-Activitat federativa últim trimestre 2021. 
 
4.1- Festa de la Bicicleta, ja realitzada en data 10 d'octubre. És un acte en format 
d'exposició que organitza l'Ajuntament de Barcelona. La FCC hi va estar present en 
un estand a on en Joan Admetlla, com a responsable de mobilitat, i en Salvador 
Bigas, responsable de Seguretat Viària, van informar els visitants sobre els cursos 
de formació que es fan en el velòdrom, els avantatges de ser federat i la relació 
d'escoles homologades per la FCC ubicades per tot el país. 
En opinió de tots dos, la presència va ser molt positiva. 
 
4.2- Calendari de Ciclocròs. En Pere Uyà, coordinador de la comissió, fa un 
comentari del calendari previst fins a final de temporada i del Campionat de 
Catalunya a la Seu d'Urgell el dia 19 de desembre. 
 
4.3- 73a edició de la Diada Montserratina. Informa en Víctor Saiz, coordinador de la 
comissió de cicloturisme. La Diada està prevista pel diumenge 28 de novembre i ja 
tenim l'autorització del SCT.  
 
Una part de la Diada és l'Ofrena floral a la Moreneta per part de clubs històrics que 
celebren aniversari. Aquest any és previst convidar a: 
 -Unió Ciclista Igualadina, 75 anys el 2020. 
 -Penya Ciclista Nickys de Terrassa, 75 anys el 2021. 
 -Club Ciclista Voltregà, 75 anys el 2021. 
 -Club Ciclista Tarragona, 75 anys el 2021. 
 
4.4- Acte de Cloenda als Campions 2021. Tenint en compte la millora de les 
condicions sanitàries, el president proposa programar l'Acte de Cloenda el gener de 
2022, entre el dissabte 15 o 22. Com en edicions anteriors, es faria a la sala 
d'actes de l'INEFC i seria extensiu als campions del 2020. La majoria de membres 
està d'acord en la data del 22 de gener. Queda aprovat. 
 
4.5- Clínic de fèmines. En Norbert, delegat de Lleida, membre de la comissió que 
ha preparat aquest esdeveniment, informa sobre el programa del Clínic.  Es tracta 
de la segona edició, la primera feta al velòdrom de Barcelona. Aquest any serà 
Lleida la seu i es durà a terme en dos dies: el dissabte 23 dedicat al ciclisme de 
carretera i el diumenge 24 en una activitat de BTT. Les inscripcions han anat molt 
bé i la participació serà alta. 
 
5-Procés electoral 2021 
 
El president recorda que el dissabte dia 23 està programada l'Assemblea General 
extraordinària per aprovar la convocatòria d'eleccions, el Reglament i el Programa 
electoral. 
També s'hauran d'escollir els membres de la Junta electoral.  
L'assessor jurídic de la FCC, n'Eudald Carol, informa sobre el procés electoral i en fa 
una lectura del Reglament i del programa. 
Recorda a tots els membres de l'actual Junta que hagin decidit formar part d'alguna 
candidatura, l'obligatorietat de presentar la dimissió, com a màxim el dia 29 
d'octubre. La dimissió es farà de forma individual en un document, signat amb 
còpia de DNI i presentat o enviat per e-mail a secretaria@ciclisme.cat  



 
El delegat per Barcelona, en Xavi Costa, manifesta la seva voluntat de no continuar 
en cap candidatura i per tant, de cara a l'Assemblea del dia 23, podria passar a ser 
el nou secretari de la Junta. S'aprova per unanimitat. La resta de membres 
confirma la seva decisió de formar part de la candidatura per una nova Junta 
directiva. 
 
D'acord amb el programa electoral, entre el dilluns dia 2 i el dia 8 de novembre es 
presentarà la candidatura amb el llistat dels seus membres,  amb signatures, amb 
còpia del DNI i amb la documentació dels avals aconseguits. 
Es farà en un document aprovat per la Junta electoral. 
 
 
I sense més temes a tractar, a les 21,30 hores es dóna per acabada aquesta reunió 
de Junta Directiva. 
 
 
        Barcelona, 21 d'octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Vilaplana Boloix      Jesús Ruiz Ayala 
President        Secretari 
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